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LÄSANVISNING 

Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse för planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger en 
inblick i planområdets förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget 
framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet. Dokumentet avslutas med en 
mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen upplever 
något som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 

Till antagandeförslaget till detaljplanen hör 
följande handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000

(A2)
• Planbeskrivning med

konsekvensbeskrivning,
genomförandebeskrivning och illustration

Övriga handlingar/ utredningar: 
• Geotekniskutredning
• Naturvärdesinventering inklusive

fladdermusinventering
• Trafikbullerutredning

- 2017-05-23
- 2018-11-06
- 2019-03-29

• Fördjupad bullerutredning
- 2019-12-19 (Tekniska lösningar)

• Samrådsredogörelse
• Fastighetsförteckning
• Grundkarta

INLEDNING 
PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3–5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB), som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen möjliggör för en 
förtätning i ett centralt läge i Ulricehamn. 

I 4 kap. MB behandlas ”Särskilda 
bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet”. 
Planområdet berör inte något av dessa 
områden. Detaljplaneområdet omfattas 
därmed inte av 4 kap. 

Enligt 5 kap. i MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Planförslaget 
bedöms i viss mån påverka luftkvaliteten då 
fler bostäder innebär fler bilar i och runt 

området. Läs mer i kapitlet 
konsekvensbeskrivning.  

SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att planlägga 
fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och 
centrumverksamhet. Detaljplanen kommer att 
innebära en förtätning och en högre bebyggelse 
i området. 

En begravningsbyrå har sin verksamhet i en 
befintlig byggnad inom planområdet. 
Detaljplanen är utformad så att verksamheten 
kan finnas kvar på platsen. I framtagandet av 
planhandlingarna har en geoteknisk 
undersökning, trafikbullerutredningar och en 
naturvärdesinventering legat till grund för 
utformningen. Trafikbullerutredningarna som 
togs fram visade på att byggnation av bostäder 
är möjlig med vissa åtgärder, däribland att 
minst hälften av bostadsrummen måste vätta 
ut mot en tyst sida där bullernivåerna är 
acceptabla enligt gällande lagstiftning. På de 
platser där en tyst sida inte är möjlig att uppnå 
måste lägenheterna vara mindre än 35 m², 
som enligt gällande förordning tillåter en högre 
bullernivå. Om bullerkraven för bostäder inte 
uppfylls kan annan verksamhet inom ramen 
för centrumverksamhet finnas så som kontor, 
handel, kulturverksamhet, etc. 

Tidigt i planprocessen uppmärksammades att 
området är ett möjligt födosöks- och 
boplatsområde för fladdermöss. I kombination 
med en naturvärdesinventering togs också en 
fladdermusinventering fram. Resultatet av 
inventeringarna finns att läsa under kapitlet 
förutsättningar.  

PROCESS 
Planprocessen kommer att genomföras med ett 
standardförfarande. Enligt PBL 5 kap. 7 § ska 
myndigheter, fastighetsägare, föreningar, 
enskilda m.fl. som har ett väsentligt intresse av 
planen beredas tillfälle till samråd. Synpunkter 
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på planen kan lämnas flera gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena 
redovisas de framförda synpunkterna. 
Politiska beslut tas om ändringar och om hur 
det fortsatta arbetet ska bedrivas.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger centralt i 
Ulricehamns tätort. Cirka 50 meter sydväst om 
fastigheterna ligger Sparbankshuset. Utmed 
fastigheterna löper Jönköpingsvägen i sydöst, 
Prästgårdsgatan i öst och Lindängsvägen i väst. 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 omfattar ett 
markområde om cirka 6400 m².  

Markägande 
Planområdet består av tre fastigheter. 
Fastigheten Skansen 1 som ägs av Ulricehamns 
pastorat, fastigheten Skansen 2 som ägs av 
Selanders begravningsbyrå AB och fastigheten 
Bogesund 1:86 (gatorna) som ägs av 
Ulricehamns kommun. 

FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Marken, som den ser ut idag, kommer att 
förändras i och med genomförandet. 
Utbyggnaden av det som tillåts i planen 
kommer bidra till mer hårdgjord yta. Utöver 
byggnader kommer gångar, tillfartsvägar och 
parkeringar att utgöra den hårdgjorda ytan. 
Några av de stora träden tillåts tas ner. Med 
tanke på trädens betydelse i området bör dessa 
kompenseras, framförallt inom planområdet. 
På grund av den begränsade ytan måste vissa 
av kompensationsåtgärderna utföras på 
områden utanför detaljplaneområdet. Enligt 
naturvärdesinventeringen är några exempel på 
kompensationsåtgärder: faunadepåer, 
uppresta grova trädstammar, uppsättande av 
mulmholkar, fladdermusholkar eller 
fågelholkar. Åtta stycken träd i planområdet är 
särskilt skyddsvärda, hälften av dem ska vara 
kvar. Skyddszonen runt träden vid 
exploatering ska vara 5 meter utanför kronan 

eller 15 gånger stammens diameter för att 
skydda trädets rötter, stam och krona.  

De ytor som inte blir hårdgjorda bör utnyttjas 
som kvalitativa grönytor och för att hantera 
dagvatten. Det är också viktigt att spara gröna 
ytor i området för att stärka viktiga länkar i 
grönstrukturen i Ulricehamns centralort, som 
bland annat kan hjälpa till att utveckla den 
biologiska mångfalden. De naturvärden som är 
viktiga att arbeta med, antingen i området eller 
utanför planområdet, är buskage för fåglar, 
blommande örter och död ved för insektslivet 
och föryngring av träd.  

På kartan ovan har träden som ska bevaras 
markerats med röda ringar. 

Fladdermöss 
Enligt den fladdermusinventering som är 
framtagen finns det tre rödlistade 
fladdermusarter i närområdet. För att gynna 
fladdermössen bör belysning av träd och 
husfasader undvikas. Rörelsestyrd belysning 
föreslås användas på parkeringar och utmed 
gångvägar för att främja en bra miljö för 
fladdermössen. 
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Illustrationsplan från Arkitekthuset   

 

     

 

 

Kulturmiljövärden 
De befintliga huvudbyggnaderna, både 
trävillan Skansen/Prästgården och 
Ansgarsgården ska bevaras och tryggas i 
detaljplanen. Byggnaderna förses därför med 
beteckningarna r - rivningsförbud och q - 
kulturvärde i plankartan. Huvudsyftet med 
bestämmelserna är att byggnaderna inte ska 
rivas och att bevara byggnadernas nuvarande 
form, färg, och fasadmaterial. Läs mer om 
byggnaderna under rubriken Förutsättningar. 

För att behålla delar av den äldre kulturmiljön 
som finns i området är det att föredra om den 
meterhöga muren som finns utmed 
Lindängsvägen kan finnas kvar eller återskapas 
där det går. Muren hjälper till att behålla den 
karaktär som finns i området och som de äldre 
byggnaderna skapar tillsammans med den 
omkringliggande miljön. 

En påverkan på kulturmiljön kommer ske i 
området med den nya bebyggelsen. 
Kommunen bedömer att den är acceptabel då 
utbyggnaden bidrar till en mer effektiv 
markanvändning samtidigt som värdefulla hus 
sparas. En längre bedömning finns på sidan 
20. 

 

 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utformning 
Detaljplanen kommer tillåta tre nya byggnader 
med varierande storlek och utformning utmed 
Lindängsvägen. Planen medger en högre 
bebyggelse än tidigare. Våningsantalet kan 
komma att variera mellan 6-9 våningar. 

Utformningen av de nya byggnaderna kommer 
kontrastera mot de äldre byggnaderna på 
platsen. För att anspela på den äldre 
bebyggelsen och bättre passa in i området så 
finns en tvingande bestämmelse om att färgen 
på fasaden ska vara i en ljus kulör. 

 

Ansgarsgården, fotomontage från Arkitekthuset 

Balkonger tillåts på Ansgarsgården västra sida, 
se fotomontage från Arkitekthuset ovan. 
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Tillgänglighet 
Parkering för rörelsehindrade måste finnas 
max 25 meter från entréerna. Vägen mellan 
parkeringsplatsen och entréerna bör inte luta 
mer än 1:12 och det ska vara lätt att orientera 
sig med hjälp av skyltar, markbeläggning och 
utformningen på entréerna. Alla nya 
byggnader ska uppföras 
tillgänglighetsanpassat.  

Trygghet 
Trygghet är en subjektiv känsla av om ett 
område känns farligt eller ofarligt och högst 
personligt. Några allmänna punkter kan dock 
urskiljas. Två faktorer som skapar trygghet är 
folkliv och överblickbarhet. Området är redan 
idag relativt öppet och upplyst. 

Detaljplanen medger fler lägenheter i området 
vilket bidrar till ökat folkliv och mer 
människor som rör sig. Förslaget till 
utformning visar också på en hög grad av 
öppenhet i kvarteret och bra överblickbarhet 
av utemiljön. Planen och förslaget på 
utformning är därför positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. 

Grundläggning 
En geoteknisk undersökning, daterad 2017-08-
18, togs fram för att klarlägga 
jordlagerförhållandena och 
grundvattenförekomst i planområdet. 
Undersökningen visar att byggnader med upp 
till 8 våningar kan grundläggas med plattor 
eller sulor i mark. Byggnader där människor 
ska vistas stadigvarande ska utföras med 
radonsäker grundläggning. Det är också viktigt 
att schakter som kan stå öppna vid våt 
väderlek erosionsskyddas, eftersom att jorden 
innehåller flytbenägen silt. Läs mer i den 
bilagda geotekniska utredningen, daterad 
2017-08-18. 

Verksamheter 
Hela planområdet kommer få 
användningsbestämmelsen C – centrum vilket 
gör att de verksamheterna som finns i området 
idag tillåts fortsätta. Dessutom finns möjlighet 
att bygga nya, icke störande, verksamheter på 

planområdet så som kontor, mindre handel 
etc. som kan komplettera bostadsbebyggelsen 

FRIYTOR 

Rekreation  
För en god utomhusmiljö ska det finnas 
tillhörande uteplatser till lägenheterna eller 
gemensamma uteplatser där ljudnivån är 
acceptabel enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 är omgärdade 
av gatorna Lindängsvägen, Prästgårdsgatan 
och Jönköpingsvägen. Planens genomförande 
kommer öka belastningen på samtliga gator. 
Angöringen till fastigheterna Skansen 1 och 2 
kommer ske både från Lindängsvägen och från 
Prästgårdsgatan. Med tanke på att vändplatsen 
på Lindängsvägen enbart är 12 meter lämpar 
sig den inte för större fordon som bland annat 
sopbilar. Därför måste vändplanen utvidgas så 
att den anpassas till lastbilar och liknande 
fordon. För att kunna genomföra det måste 
man gå in i det grönområde som ligger mellan 
Lindängsvägen och cirkulationsplatsen söder 
om området, se illustrationsbilden. 

 

Illustration på den nya vändplatsen 
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En del av gräsytan och några träd måste tas 
bort eller flyttas. Stråket som idag löper genom 
fastigheterna Skansen 1 och 2 från söder till 
norr mellan Ansgarsgården och Prästgården 
kommer att finnas kvar men göras om så att 
ut- och infart blir förbjudet ut mot 
Jönköpingsvägen.  

Gång- och cykelvägar 
Gångvägar kommer fortsätta att finnas längs 
gatorna som omgärdar planområdet. Mellan de 
nya huskropparna utmed Lindängsvägen ska 
gångvägar finnas för att kunna ta sig in i 
området. Med tanke på planområdets kraftiga 
lutning är ramper, med en lämplig lutning, 
inget möjligt alternativ. Angöring med cykel in 
i området sker således lämpligast utmed 
Prästgårdsgatan och Jönköpingsvägen. På 
grund av de tre nya byggnaderna utmed 
Lindängsvägen och de parkeringsgarage som 
är föreslagna i bottenplan på byggnaderna 
uppstår nya konfliktsituationer mellan bilister 
och fotgängare. Passage vid in- och utfart till 
parkeringsgarage i markplan från 
Lindängsvägen ska ske på de gåendes villkor. 
Där in- och utfart är placerad i direkt 
anslutning till trottoaren behövs ett 
varningssystem uppföras som signalerar när 
ett fordon är på väg ut från byggnaden.   

Parkering 
För att minska inverkan på omkringliggande 
kvarter och gatustruktur ska parkering för 
både bilar och cyklar anordnas inom varje 
fastighet enligt Ulricehamns kommuns 
parkeringsnorm. Parkering för rörelsehindrad 
ska anordnas max 25 meter från husentréerna. 
Se illustrationen på sida 14. 

STÖRNINGAR 

Buller 
Inga störande verksamheter inplaneras i 
området. 

Enligt de framtagna trafikbullerutredningarna 
(2017-05-23, 2018-11-06 och 2019-03-29) är 
området utsatt för höga bullernivåer. 
Bullerdämpande åtgärder måste vidtas vid 
bostadshusen så att ljudnivåerna inte 
överskrider riktvärdena.  

En planbestämmelse om vilka värden som 
måste följas vid bostadsbyggande finns i 
plankartan. Genom placering/storlek på 
lägenheterna och i enstaka fall med hjälp av sk. 
tekniska lösningar så menar den fördjupade 
bullerutredningen (2019-12-19) att riktvärdena 
kan följas. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spillvatten- och dagvattenavlopp 
Anslutning till kommunala vatten-och 
avloppsledningar finns liksom möjlighet till 
utökad anslutning. Flera stora träd kommer att 
bevaras i planområdets nordöstra del. Träden 
och markens uppsugningsförmåga bidrar till 
hanteringen av dagvatten. Vid utbyggnad av 
ledningar eller vägar måste dessa träds rötter 
skyddas tillräckligt för att trädet inte ska 
skadas.  

El, tele, bredband och värme 
Anslutning till kommunal el, tele, bredband 
och värmeledningar finns liksom möjlighet till 
utökad anslutning. En del av marken 
möjliggörs för uppförande av en 
transformatorstation som kommer kunna förse 
planområdet med elektricitet. Se förslag på 
placering av transformatorstationen nedan.  
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Röd markering visar förslag på placering av 
transformatorstation 

Återvinningsstation 
Det finns en återvinningscentral strax norr om 
Ulricehamns tätort som heter Övreskog. 
Mindre stationer finns till exempel nordväst 
om planområdet vid Karlsnäsvägen och vid 
Dalgatan.  

Brandvattenförsörjning 
Brandposter finns vid Lindängsvägen med 
kapaciteter på 1200 l/min. 

PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
GATA - bestämmelsen visar att 
Lindängsvägen, Prästgårdsgatan och 
Jönköpingsvägen kommer att ha kvar sin 
användning som kommunala gator. Det 
grönområdet som finns nordöst om 
cirkulationsplatsen i den södra änden av 
Lindängsvägen ryms inom planbestämmelsen 
gata. Det gör även grönområdet öster om 
Ansgarsgården som kommunen äger.  

GATA (B) - tillåter balkonger över allmän 
platsmark med minst 4,5 meter från marken i 
en 3D fastighetsbildning. Se principskiss 
nedan.

Sektion genom huskropp som visar principskiss för 
planbestämmelsen GATA(B)  

Kvartersmark 
B – Bostäder, både i de äldre befintliga 
byggnaderna och i de nya tillkommande 
byggnaderna tillåts bostäder.  

C – Centrum tillåts i hela planområdet för att 
verksamheterna som finns i planområdet idag 
ska kunna fortgå och ny verksamhet tillåtas i 
bostadshusen. En blandning av bostäder och 
mindre verksamheter skapar liv och rörelse på 
platsen. Verksamheter och kontor kan med 
fördel läggas i de delar av byggnaderna som 
kan vara olämpliga för bostäder 

E1 – Transformatorstation, för att förse 
området med elektricitet tillåts området för 
transformatorstation.   

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
I detaljplanen regleras höjden med högsta 
nockhöjd över angivet nollplan i meter över 
havet. Höjden varierar inom planområdet för 
att få en variation och bättre anpassning till 
stadsmiljön. I den södra delen av planområdet 
regleras höjden till + 209 meter över havet och 
söder om prästgården får byggnaden sticka 
upp + 215 meter över havet och i norra delen 
av planområdet får byggnaden vara maximalt 
+ 215 meter över havet.   
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Bestämmelsen prickmark meddelar att marken 
inte får förses med byggnad. Prickmarken 
skyddar de träd som ska bevaras inom området 
och ser även till så att delar av den utemiljö 
som finns kvar kring byggnaderna förblir 
obebyggd. 

På korsmark får komplementbyggnader, 
bullerskydd, transformatorstation och 
parkering placeras. På korsmark som regleras 
med f3 får parkeringsgarage uppföras.  

Mot Jönköpingsvägen regleras med 
bestämmelsen utfartsförbud för att 
trafikmängden är så hög på vägen. 

f1 säkrar att översta våningsplanet ska vara 
indraget med minst 4 meter från fasaden mot 
Lindängsvägen. 

f2 infogas i plankartan för att trygga att 
fasadkulören blir ljus och harmoniserar med 
befintlig äldre bebyggelse. 

f3 tillåter parkeringsgarage på prickmark. 

f4 gör att underjordiskt garage tillåts. 

f5 ska säkra att en siktlinje på minst 8 meter 
ska finnas mellan huskropparna. 

Prästgården och Ansgarsgården skyddas med 
r1 vilket innebär att byggnaderna inte får rivas. 
Prästgården får bestämmelsen q1 som innebär 
att byggnaderna har bevarandevärde och inte 
får förvanskas. Ansgarsgården får 
bestämmelsen q2 som har samma regel för 
kulturvärde som Prästgården, men där 
balkonger också får uppföras på den västra 
fasaden och takfönster byggas ut på det östra 
taket. 

m1 Fastigheterna är buller utsatta. Buller från 
vägar ska inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om 
ljudnivån överskrids ska minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och minst hälften av 
bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 
kl. 22.00 och 06.00. Buller från vägar ska inte 
överskrida 50 dBA ekvivalent ljud nivå samt 70 

dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. För en 
bostad om högst 35 kvm ska inte bullret 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

m2 finns för att säkra mark längs 
Jönköpingsvägen för ett eventuellt 
bullerskydd. 

n1 ser till att bevara och skydda särskilt 
skyddsvärda träd i området genom att marklov 
krävs för trädfällning. För att förtydliga vilka 
träd det gäller ges en hänvisning till 
planbeskrivningen. 

n2 skyddar grönskan kring Ansgarsgården så 
att en uteplats/innergård kan skapas för de 
boende. Den skyddar även en beväxt yta i norr 
som troligen inte kommer bli uteplats men 
som är en del av grönskan i kvarteret.  

p1 säkrar att byggnaderna hamnar 1 meter in 
från fastighetsgränsen mot Lindängsvägen för 
att en säkrare in- och utfart ska skapas för 
trafikanter i gaturummet. Vändplanen är 
undantagen då inga utfarter ska placeras där.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

För att säkerställa att eventuella förändringar 
av Prästgården och Ansgarsgården går rätt till 
har planbestämmelsen a1 om utökat bygglov 
adderats på plankartan. Även vid mindre 
förändringar behöver fastighetsägaren ansöka 
om bygglov innan förändringarna sker. 

För att visa vart ledningar finns i marken och 
skydda dem från byggnader används 
bestämmelsen u- markreservat för 
underjordiska ledningar. 
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ILLUSTRATION 
Illustrationerna nedan som arkitektfirman 
Arkitekthuset tagit fram visar exploatörens 
visioner. Sektionerna visar relationen mellan 
befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Sektion väst-öst Trapphus 1 

Sektion väst-öst Trapphus 2 

Sektion öst-väst Trapphus 3 
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Illustration sett från sydväst  

    

 
 

Illustrationsplan med planerade underjordiska garage     
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Fotomontage som visar området sett från söder 

 

 

Fotomontage som visar bullerplank utmed Jönköpingsvägen 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
I Ulricehamns översiktsplan, antagen 2015, 
pekas området ut för en framtida 
bebyggelseutveckling. Därutöver nämns flera 
lokaliseringsprinciper för ny 
bostadsutveckling. Ny bostadsbebyggelse ska 
ske:  

• I attraktiva lägen. 

• I områden med närhet till befintlig 
infrastruktur och service.  

• I områden med närhet till 
kommunikationer för att möjliggöra 
användningen av kollektivtrafik vid 
arbets- och studiependling.  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
I den fördjupade översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun, Växtplats Ulricehamn, 
antagen 2008 förordas en tät stad. En 
övergripande strategi är att bygga mer stad - 
mer av Ulricehamn. Det ska vara en 
stadsmässighet i en skala som de olika 
stadsdelarna tål. I Växtplats Ulricehamn 
framhålls vikten av att bevara befintlig 
bebyggelse, miljö och struktur som bidrar till 
småstadsatmosfären. Eventuella förändringar 
eller ingrepp ska göras med respekt för 
helheten och hänsyn ska tas till omgivande 
bebyggelse. 

RIKTLINJER FÖR STADSBYGGNAD 
Enligt Ulricehamns kommuns riktlinjer för 
stadsbyggande förordas en tät stad där garagen 
förläggs under marken. Stadens naturliga 
sluttning mot Åsunden ska användas vid ny 
bebyggelse. Detta görs bäst med suterränghus 
och terrassering. Naturvärden ska i första hand 
bevaras och i andra hand kompenseras.  

GRÖNPLAN 
Enligt Ulricehamns grönplan från 2001 ligger 
fastigheterna Skansen 1 och Skansen 2 i slutet 
av ett av de ”gröna fingrar” som finns i staden. 
Det gröna fingret övergår i en felande länk som 
främst utgörs av Bogesundsgatan. Inom 

stadens gröna fingrar och längs 
Bogesundsgatan ska grönstrukturen bevaras 
och förstärkas. 

Med tanke på områdets betydelse för 
grönstrukturen är det således viktigt att bevara 
så mycket av de gröna värdena som möjligt 
men också att kompensera för de förlorade 
värdena.  

DETALJPLAN 
Det finns sedan tidigare en stadsplan från 
1957-03-08 som omfattar fastigheterna 
Skansen 1 och 2. För området gäller 
beteckningen A, område för allmänt ändamål. 
Planen medger en maximal byggnadshöjd på 
7,4 meter. Det medges också ett undantag från 
den maximala höjden i särskilda fall. 

 

Planmosaik över detaljplaner i området 
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RIKSINTRESSEN 

Riksintresse Naturvård 
Fastigheterna omfattas inte av riksintresse för 
naturvård. 

Riksintresse Kulturmiljövård 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 angränsar till 
riksintresse för kulturmiljövård men omfattas 
inte av riksintresset. 

Riksintresse Kommunikationer 
Planområdet ligger inom riksintresse för 
kommunikationer för Götalandsbanans 
sträckning mellan Göteborg och Stockholm. 
Götalandsbanan är en framtida 
höghastighetsjärnväg. Då planområdet ligger i 
centrala delar av staden som inte bedöms vara 
ett alternativ för en framtida dragning ses 
detaljplanen inte påverka riksintresset.  

VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger inom 
primärt vattenskyddsområde vilket innebär att 
schaktning och grävning i mark för 
anläggningsarbeten inte får ske utan tillstånd 
från miljö- och byggnämnden i Ulricehamns 
kommun. Schaktningsarbeten och 
markarbeten som har en sammanhängande 
volym som är mindre än 200 m3 eller 
underhåll av markledningar omfattas inte av 
kravet på tillstånd.  

STRANDSKYDD 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 ligger cirka 330 
meter från Åsundens strandkant och omfattas 
därför inte av strandskyddet.  

FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet sluttar marknivån från 
öster ner mot väster med en variation från 
cirka + 184 till + 192 meter över havet. En 
naturvärdesinventering har genomförts på 
fastigheterna. Den största delen av 
fastigheterna består av klippt gräsmatta. På 
gräsmattan står 9 av 10 av de inventerade 

träden, tillsammans med blommande 
trädgårdsväxter som bland annat äppelträd, 
päronträd, blomsterlupin, vildvin, bondpion 
och syren, m.fl. Biotopvärdena bedöms som 
ringa och når inte upp till naturvärdesklass 4.  

En liten del av om området, i dess norrspets, är 
gräsmattan extensivt skött. Bedömningen som 
gjorts av konsultfirman Grapolit ord & natur är 
att området slås någon gång per år och att det 
avslagna växtmaterialet får ligga kvar. I detta 
område står 1 av 10 inventerade träd, en ask. 
Utöver detta domineras vegetationen av 
kirskål, hundäxing, knylhavre och 
midsommarblomster. Därutöver förekommer 
cirka 30 ytterligare arter inklusive två sälgar. 
Den här delen av planområdet bedöms nå upp 
till naturvärdesklass 4, vilket innebär att 
delområdet har ett visst naturvärde. 

 

Staket, häck eller liknande 
Staket omgärdar nästintill hela Skansen 1 och 
2. Utmed Lindängsvägen finns en stenmur 
med en höjd om cirka en meter i 
fastighetsgränsen som avgränsar fastigheterna 
från gaturummet.  

Geoteknik  
En geoteknisk undersökning har genomförts av 
Structor Mark Göteborg AB för att klarlägga 
jordlagerförhållanden och 
grundvattenförekomst. Jorden består av 
mulljord till cirka en meter ner i jorden. 
Därefter förekommer morän ned till ca 3 
meters djup som vilar på berg. Moränen 
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innehåller silt, sand och grus. På större djup 
finns det även sten och block. 
Grundvattenförekomst varierar mellan +179 
meter och +183 meter. Det vill säga cirka 6,5 
till 7,5 meter under markytan. Det råder inga 
totalstabilitetsproblem inom planområdet. 
Således krävs ingen lastrestriktion inom 
planen.  

För mer information om de geotekniska 
förutsättningarna läs den bilagda geotekniska 
utredningen, daterad 2017-08-18.  

Markföroreningar 
Inom planområdet har inga kända 
verksamheter som kan ge upphov till 
föroreningar i marken bedrivits.  

Historik 
Skansen var ett av de större landerierna i 
Ulricehamn på 1800-talet. Främst trävillan 
Prästgården men även Ansgarsgården har 
arkitekturhistoriskt värde. Trävillan har ett 
symbol- och kontinuitetsvärde som ett äldre 
landeri och landmärke vid stadens tidigare 
infart. Läs mer under kulturmiljövärden. 

 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
med övervägande morän enligt kommunens 
radonriskkarta.  

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämningar ligger 
på 166,0 meter och planområdet ligger mellan 
184–192 meter över havet. Därför är risken för 
påverkan till följd av höga vattenstånd mycket 
låg inom planområdet.  

 

Naturvärden 
Fastigheterna Skansen 1 och 2 anses ha ett 
strategiskt läge för Ulricehamns grönstruktur.  

För fastigheterna Skansen 1 och 2 har en 
naturvärdes- och fladdermusinventering tagits 
fram av Graptolit ord & natur daterad 2017-08 
-31. Naturvärdesinventeringen har tagit 
hänsyn till naturvärden på hela fastigheten. 
Med tanke på att stora delar av fastigheterna är 
intensivt skött gräsmatta ligger ett stort fokus 
på ett antal jätteträd som finns på 
fastigheterna.  

Inom området förekommer tio stycken 
värdefulla träd varav åtta betecknas som 
särskilt skyddsvärda träd enligt 
naturvårdsverkets definition. Av de tio träd 
som inventeringen redovisar är åtta av arten 
Skogsalm, en av arten Bok och en av arten 
Lönn. Två av Skogsalmarna är döda och resten 
är levande. Samtliga levande Skogsalmar, 
Lönnen och Boken faller inom kategorin för 
särskilt skyddsvärda träd.  

Träden uppskattas ha olika naturvärden, från 
begränsade naturvärden till höga naturvärden. 
Att avverka dessa bedöms utgöra en väsentlig 
påverkan på naturmiljön och ska därför 
föregås av samråd med berörd 
tillsynsmyndighet, som i detta fall är 
Länsstyrelsen.  

Rapporten nämner flera 
kompensationsåtgärder som kan genomföras 
antingen i eller utanför planområdet för att 
mildra effekten av minskade naturvärden:  

• Faunadepåer 

• Uppresta, grova trädstammar 

• Uppsättande av mulmholkar, 
fladdermusholkar eller fågelholkar  

• Nyplantering av träd, hamling eller 
veteranisering av träd. Om 
nyplanterade träd hamlas från 
relativt tidig ålder utvecklar de 
håligheter tidigare än träd som inte 
hamlas.  
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En inventering av förekomsten av fladdermöss 
har också genomförts. Inventeringen av 
fladdermössen genomfördes med handhållna 
detektorer, autoboxar och observationer. 
Inventeringen resulterade i identifieringen av 
fem fladdermusarter, men enbart två arter, 
Nordfladdermus och Dvärgpipistrell, uppehöll 
sig för att födosöka och aktiviteten var överlag 
låg. Anledningen till den låga aktiviteten 
bedöms vara en bristande länk till närliggande 
grönområden samt att området är kraftigt 
belyst. Inga kolonier, eller spår av kolonier 
kunde identifieras.  

Kulturmiljövärden 
I kommunens kulturmiljövårdsprogram står 
det följande om området. 
”Skansen/Prästgården är en trävilla av hög 
kvalité med klassicerande former kring 
fönster- och dörröppningar och är uppförd 
cirka 1830.” Bilden nedan visar Prästgården 
som den ser ut idag.  

 

En meterhög mur med järnstaket löper längs 
Lindängsvägen och bidrar till att forma 
byggnadens karaktär. Vid en ombyggnad i 
slutet av 1920-talet försågs västra fasaden med 
en veranda och balkong. Exteriören är i övrigt 
oförändrad. Idag används byggnaden av en 
begravningsbyrå. På intilliggande tomt ligger 
Ansgarsgården som tidigare hyst bland annat 
pastorsexpedition och stadsbibliotek. Huset är 
typiskt för tidigt 1920-tal. Se bild nedan. 

 

Till husen hör även ett litet rött uthus som fått 
en omsorgsfull utformning med bland annat 
valmat tak, se bilden nedan.  

 

Skansen var ett av de större landerierna i 
Ulricehamn. På 1800-talet hade gårdens 
huvudbyggnad, flygelbyggnad, ladugård och 
flera uthus. Byggnaderna äger 
arkitekturhistoriskt värde, främst trävillan där 
den så kallade Boråsarkitekturen fått en god 
representant i staden. Som ett äldre landeri 
och ett landmärke vid stadens tidigare infart 
får byggnaden också ett kontinuitets- och 
symbolvärde. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
Inom planområdet finns tre byggnader som 
samtliga beskrivs i kommunens 
kulturmiljövårdsprogram, läs mer under 
kulturmiljövärden.   
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Skola, varuaffär, vård 
Bogesundsskolan med förskola och skola 
upptill årskurs 6 ligger cirka 100 meter söder 
om planområdet. Montissoriskolan Lindängen 
ligger cirka 270 meter norr om planområdet. 
Tingsholmsgymnasiet ligger cirka 500 meter 
från planområdet.  

Närmsta varuaffär är Lidl, som ligger cirka 70 
meter från planområdet.  

Närmsta vårdcentral ligger cirka 100 meter 
söder om planområdet.  

Övrigt 
Utöver ovanstående ligger planområdet i nära 
anslutning till olika typer av service- och 
butikverksamheter som finns centralt i 
Ulricehamn.   

FRIYTOR 

Rekreation 
Cirka 100 meter norr om planområdet ligger 
parken Ekhagen och cirka 300 meter väster om 
planområdet ligger Ulricaparken och 
strandpromenaden. Cirka 1,5 kilometer sydost 
om planområdet ligger rekreationsområdet 
Lassalyckan.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Planområdet omgärdas av Prästgårdsgatan i 
öst, Lindängsvägen i väst och Jönköpingsvägen 
i söder. Kommunen har utfört trafikmätningar 
på Prästgårdsgatan. Mätningarna visar på en 
årsdygnstrafik om 900 fordon. På 
Jönköpingsvägen uppmäts en betydligt högre 
årsdygnstrafik på 10 300 fordon.  

Trafiken på Jönköpingsvägen är förhållandevis 
hög. Vilket innebär att en bullerutredning har 
tagits fram. Läs mer under rubriken Buller 
nedan.  

Gång- och cykelvägar 
Gångvägar finns längs med samtliga gator som 
omgärdar planområdet. Kopplingen till 
omkringliggande områden är ur denna 
synpunkt god. GC-väg som ingår i ett 

övergripande cykelnät, finns längs med 
Jönköpingsvägen.  

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatsen är vid sparbanken, 
precis intill planområdet. Cirka 300 meter från 
planområdet ligger Ulricehamns busstation 
med både lokala och regionala bussar. 

Parkering 
Parkering ska ske inom fastigheterna Skansen 
1 och 2. Antalet parkeringsplatser ska följa 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm.  

STÖRNINGAR 

Buller 
En uppdaterad trafikbullerutredning, daterad 
2019-03-29, har tagits fram för planområdet. 
Utredningen påvisar att fastigheterna är 
bullerutsatta. I utredningen slås det fast att ett 
antal fasader får nivåer över 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Det gäller att hälften av 
boningsrummen placeras så att de inte får 
nivåer som överskrider 55 dBA ekvivalent nivå 
och 70 dBA maximal nivå. Lägenheter på 35 
kvm har givits ett undantag från riktvärdena 
och där får bullret uppgå till 65 dBA på 
fasaden. 

Förordningen innehåller även riktvärden för 
uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej ska 
överstiga 50 dBA och den maximala ljudnivån 
70 dBA. På delar av gården inom kvarteret ska 
det kunna erbjudas gemensamma uteplatser 
där detta uppfylls. Det krävs avskärmning för 
att uppfylla riktvärdena i planområdet.  

För mer information se de bilagda 
Trafikbullerutredningarna daterade 2017-05-
23 och uppdaterade 2018-11-06 och 2019-03-
29.  

Farligt gods  
Falköpingsvägen var fram till 2019 utpekad 
som farligtgodsled men har under början av 
2020 inte längre den statusen. Fortfarande går 
en del transporter på vägen. Vägen ligger cirka 
110 meter från planområdet och med cirka 10 
höjdmeters skillnad. Hastigheten vid aktuell 
sträcka på Falköpingsvägen är 50 km/h. 
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Avskiljande hus finns mellan planområdet och 
transportleden.  

Sammantaget har kommunen beaktat 
transportleden och bedömer att inga 
riskreducerande åtgärder krävs för att 
tillgodose en god bebyggd miljö med hänsyn 
till boendes hälsa och säkerhet. 

Brandskydd och utrymning 
Om utrymning från byggnaden förväntas ske 
med räddningstjänstens stegbil får 
byggnaderna maximalt ha 23 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och 
endast innehålla bostäder, kontor, industri 
eller liknande. Räddningstjänsten behöver 
kunna komma åt minst ett fönster i varje 
lägenhet. I annat fall behöver räddningsvägar 
skapas. Räddningsvägen ska vara skyltad och 
snöröjas vintertid. 
Vid byggnationen av ett underjordiskt garage, 
som räddningstjänsten förväntas köra på, ska 
garagetakets bärförmåga särskilt beaktas. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten, spillvatten- och dagvattenavlopp 
Fastigheterna är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. En dagvattenutredning togs 
fram för ett område som ligger precis utanför 
planområdet. Det var Sweco som tog fram 
utredningen 2008 efter ett skyfall 2007 som 
motsvarade ett 100-års regn. Enligt 
utredningen har ledningarna vid kvarteret 
Skansen god kapacitet. Efter ett tidigare 
översvämningsärende i mitten på 90-talet vid 
Lindängsvägen placerades en extra 
dagvattenledning från södra änden av 
Lindängsvägen ner mot Falköpingsvägen och 
leddes på östra sidan till ett 
fördröjningsmagasin som konstruerades med 
hjälp av en brunn i en naturlig sänka i 
terrängen. Detta för att avlasta 
huvudledningen i Jönköpingsvägen och nedåt.  

Lindängsvägen ger ca 35 l/s vid ett 10-års regn 
och nytillskottet i kvarteret Skansen bedöms 
enligt schablon ge 50-60 l/s vid samma regn. 
Således 80 – 100 l/s. Kapaciteten i ledningen 
där anslutning planeras är 170 l/s.  

Dagvatten infiltreras till stor del av markens 
naturliga uppsugningsförmåga men går även 
till det allmänna ledningsnätet. 

El, tele, opto, bredband och värme 
Möjligheter för anslutning till el och fiberoptik 
finns. Både Skansen 1 och 2 är anslutna till 
fjärrvärme. Servisen går genom Skansen 2 där 
byggnation planeras.  

 

Ledningar i området. Röd = avlopp, blå = vatten, 
grön = dagvatten, T = teleledningar och F = 
fjärrvärme 
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BEHOVSBEDÖMNING  
BEHOVSBEDÖMNING 
En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 
miljöbalken kommer inte att upprättas 
eftersom planen inte bedöms innebära någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten och andra 
naturresurser enligt PBL 5:18.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Enligt den naturvärdes- och 
fladdermusinventering daterad 2017-08-31 var 
det fem fladdermusarter som uppehöll sig i 
området men ingen av arterna är rödlistade 
eller finns med i artskyddsförordningen.  

KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Planområdet är sedan tidigare bebyggt. 
Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken. Att planlägga marken 
för en utökad möjlighet för bostäder innebär 
en resurseffektiv hushållning med mark då 
befintlig service och infrastruktur utnyttjas. 
Förslaget innebär ett tillskott av nya lägenheter 
i ett attraktivt centralt läge.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt 5 kap MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att 
överskridas.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna 
för vatten.  

 

 

NOLLALTERNATIV 
Ett nollalternativ innebär att området 
fortsätter att utgöra mark för allmänt ändamål, 
enligt gällande detaljplan. Träden kommer 
med största sannolikhet bevaras, trots att det 
inte finns något skydd i gällande detaljplan, 
eller andra avtal som skyddar dessa. Området 
kommer fortsätta utgöra ett grönt och luftigt 
område i Ulricehamns centrala delar.  

Det kommer inte vara möjligt att utveckla 
området för förtätning, då inga bostäder kan 
uppföras och vinsterna med fler bostäder i 
attraktiva och centrala områden med närhet 
till service uteblir. Det finns ett politiskt mål 
om att bli 27 000 invånare i Ulricehamn innan 
år 2025. Att kunna tillföra cirka 100 lägenheter 
i ett centralt läge i Ulricehamn innebär ett 
ytterligare steg i riktningen mot att uppfylla 
detta politiska mål.  

NATURVÄRDEN 
Det finns idag 10 jätteträd inom planområdet 
varvid 8 faller inom ramen för 
naturvårdsverkets definition av särskilt 
skyddsvärda träd. Anledningen till varför inte 
alla träd faller inom denna definition är på 
grund av att två av träden är döda. 
Genomförandet av planen kommer att leda till 
minskade naturvärden inom planområdet. 
Kompensationsåtgärder nämns för att mildra 
effekten av de förlorade naturvärdena. Det är 
svårt att kompensera för naturvärden inom 
området då en stor del kommer att bebyggas. 
Totalt sett kommer exploateringen innebära en 
förlust av naturvärden, med eller utan 
kompensationsåtgärder.  

KULTURMILJÖVÄRDEN 
Konsekvenserna av detaljplanens 
genomförande är att platsens karaktär kommer 
att förändras markant. Från ett öppet kvarter 
med två huvudbyggnader som står fritt i 
kvarteret till att ytterligare tre byggnader 
uppförs. De nya byggnaderna kommer också 
vara betydligt högre än befintliga byggnader.  

Samtidigt kommer båda befintliga 
huvudbyggnader bevaras och bidra med 
arkitektoniska värden. Att byggnaderna 
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bevaras skänker en historisk prägel till det nya 
kvarteret och blir en spännande kontrast.  

I riksantikvarieämbetets motivering och 
uttryck till riksintresset för Ätrans dalgång 
lyder:  

”Dalgångsbygd som haft stor betydelse för 
kommunikationer och kulturimpulser mellan Syd- 
och Mellansverige som bl a kommit till uttryck i 
Ulricehamns medeltida stadsbildning och som 
genom ett rikt innehåll av bl. a. fornlämnings-, by- 
och herrgårdsmiljöer avspeglar ett mycket långt 
kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan 
stenåldern.” och ” Rika fornlämningsmiljöer med 
lämningar från samtliga förhistoriska perioder 
bestående av boplatser, gravar, hällristningar, 
fossil åkermark, hålvägar, runstenar och 
fornborgar mm, kyrkomiljöer med medeltida 
kyrkor, bymiljöer med outskiftad bebyggelse och 
välbevarade byggnader, agrarhistoriskt intressant 
odlingslandskap med ängs- och hagmarker, äldre 
vägstrukturer, herrgårdsmiljöer vid Näsboholm 
och Källebacka. Ulricehamns stadskärna med i 
huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med 
medeltida kyrka och rådhus från 1789 samt 
småskalig bebyggelse från 1700-och 1800-talen. 
Utvidgningsområde från tiden kring sekelskiftet 
1900 med terränganpassat planmönster och stora 
villor.”  

Detaljplaneområdet ligger utanför det 
utpekade riksintresset och påverkar inte det 
medeltida gatunätet i Ulricehamns stadskärna. 
Lindängsvägen ändrades under 1900-talet då 
vägen stängdes av för infart från 
cirkulationsplatsen längst i söder men i och 
med denna detaljplan så ändras inte de 
befintliga gatorna utan har kvar sin befintliga 
placering. Den småskaliga bebyggelsen har 
redan påverkats i detta område från hur det 
såg ut kring tiden 1700- och 1800-talen. Den 
befintliga bebyggelsen runt planområdet 
varierar i höjderna runt 2–4 våningar och den 
tillkommande bebyggelsen som detaljplanen 
tillåter med 6–9 våningar kommer innebära ett 
markant avsteg från detta. Kommunen 
bedömer att konsekvensen för riksintresset 
inte kommer att påverkas negativt.  

 

 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Stadsbilden kommer att förändras i och med 
denna detaljplan. Framförallt med tanke på att 
tillkommande byggnaders höjd kommer vara 
påtagligt högre än byggnaderna i 
omkringliggande område, som till stor del 
består av 3–4 våningshus. Det blir också en 
påverkan på stadsbilden då hälften av de 
skyddsvärda träden kan komma att tas ned och 
att markytan kan upptas av en stor mängd 
parkeringsplatser. 

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Dagvattenhanteringen sker idag till det 
kommunala dagvattennätet. I och med att 
marken i området kommer att bli mer 
hårdgjord så kommer troligen trycket på 
ledningarna bli större. 

TRAFIK 
Detaljplanen innebär att trafikmängden i 
området kommer att öka eftersom det finns 
möjlighet att bygga ca 100 stycken bostäder. 
Vändplatsen på Lindängsvägen kommer att 
utökas så att större fordon kan vända där. 

BULLER 
Vid utformningen av byggnaderna ska hänsyn 
tas till att planområdet är utsatt för buller från 
omgivande gator. Se trafikbullerutredningarna 
som finns som bilagor. Kommunens 
bedömning är att åtgärder är möjliga för att 
skapa en god boendemiljö. Planbestämmelser 
som tvingar exploatören att bygga på ett sätt så 
de uppfyller riktlinjerna för buller ska finnas 
med i planen för att säkerställa boendemiljön.  

LJUSFÖRHÅLLANDEN  
En solstudie har tagits fram daterad 2018-12-
18 som visar den nya bebyggelsens 
skuggpåverkan. Se illustrationer nedan. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den skall redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de skall vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  fjärde kvartalet 2018 
Granskning andra kvartalet 2020 
Antagande tredje kvartalet 2020 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till tredje kvartalet 2020. 

Genomförande av planen inleds under 2020. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdet. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med detaljplanen. Under 
genomförandetiden får inte planen ändras 
utan synnerliga skäl. Planen gäller även efter 
genomförandetidens utgång men kan då 
ändras eller upphävas utan att de rättigheter 
som uppkommit genom planen kan beaktas. 

Huvudmannaskap 
Detaljplanen har kommunalt 
huvudmannaskap, vilket innebär att 
kommunen ansvarar för allmän platsmark. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

Ulricehamns Energi AB  
• det allmänna va-ledningsnätet
• elförsörjning
• eventuell utbyggnad av optofiber
• eventuell utbyggnad av fjärrvärme

Kommunen 
• allmän plats

Fastighetsägare 
• egen byggrätt samt övriga anläggningar

på kvartersmark
• kompensationsåtgärder

Avtal m.m. 
Avtal som blir aktuella för genomförandet av 
detaljplanen anges nedan. 

Exploateringsavtal ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat 
parternas åtaganden och skyldigheter 
gentemot varandra, i fråga om utbyggnad av 
kommunaltekniska anläggningar inom och 
utom området.  

Exploateringsavtalet tydliggör och reglerar 
även samordningen mellan exploatören och 
kommunen gällande utbyggnad av allmän plats 
samt kvartersmark. Avtalet ska tecknas före 
detaljplanens antagande. Exploateringsavtalet 
kommer reglera nödvändiga 
fastighetsbildningsåtgärder och även de 
kompensationsåtgärder som står med i 
naturinventeringen. Med tanke på 
planområdets begränsade yta kan åtgärderna 
kompenseras för utanför området på allmän 
platsmark. Parkeringar utmed Lindängsvägen 
och Prästgårdsgatan som försvinner genom 
exploatering av området ska ersättas av 
exploatören. Kostnad för åtgärder som sker 
genom exploateringen på allmän plats regleras 
i avtalet.  

Ansökan av lantmäteriförrättning ombesörjs 
av kommunen och bekostas av exploatören. 
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Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska 
tecknas för att säkerställa i anspråkstagande av 
mark för transformatorstation, fjärrvärme och 
andra erforderliga ledningar på tomtmark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, rättighetshavare och 
delägare i eventuella samfälligheter framgår av 
fastighetsförteckningen.  

De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell på sida 28 och kartbild på 
sidan 27. De arealuppgifter som anges är 
ungefärliga och kan komma justeras vid en 
lantmäteriförrättning. 

Fastighetsbildning söks hos Lantmäteriet och 
genomförs i första hand med stöd av avtal 
mellan fastighetsägarna. Detsamma gäller vid 
bildande av gemensamhetsanläggningar och 
andra rättigheter. 

Antagen detaljplan som vinner laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen skall användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 

Fastighetsbildning 
Förändring av fastighetsindelning kommer att 
utföras i enlighet med detaljplanen. De 
fastighetsdelar som utgör mark för allmän 
plats regleras till lämplig kommunalägd 
fastighet. 

Fastighetsbildning inom kvartersmark kan 
behövas för att överensstämma med 
detaljplanen och delas in i lämpliga fastigheter. 

Erforderliga gemensamhetsanläggningar kan 
bildas för viktiga funktioner som är 
gemensamma för flera fastigheter inom 
detaljplanen. Dessa kan bestå av exempelvis 
kvartersgator, parkeringar, lekplatser och 
dagvattenanläggningar. Inom planområdet 
finns inga befintliga 
gemensamhetsanläggningar. 

Eventuella ledningar som förläggs inom 
kvartersmark bör säkerställas genom rättighet, 
till förmån för ledningsägaren. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Gator och trafik 
Utbyggnad av infart/utfart som berör 
allmänplatsmark ska ske i enlighet med 
kommunal standard.  

Vatten, spillavlopp- och dagvattenavlopp 
Utbyggnad av vatten- och avlopp kommer att 
utredas vidare och detaljprojekteras.  

Vid en eventuell brand är det viktigt att 
miljöfarligt släckvatten som uppstår samlas 
upp och tas om hand. Samlas inte släckvattnet 
inte upp och tas om hand kan det utgöra en 
betydande miljöbelastning. Parkeringsgarage 
bör utformas utan golvbrunn/dagvattenutlopp 
eller annat system för att säkerställa att 
kontaminerat släckvatten vid en eventuell 
brand inte når recipienten. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. Flytt 
av ledningar inom kvartersmark bekostas av 
exploatören.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning är framtagen. Se 
bilaga för mer information.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplanekostnader 
Kommunens kostnader för planen och dess 
genomförande regleras i avtal mellan 
kommunen och exploatör.  

Ulricehamn Energi AB tar ut ersättning från 
den som begär anslutning eller utbyggnad av 
respektive nät.  

Ett planavtal har upprättats. Planavgiften ska 
inte tas ut vid prövning av lovärenden. 
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Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) tar ut en avgift 
för eventuella anslutningar till va-nätet enligt 
gällande taxa.  

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning 
Telia har befintliga ledningar i marken som är 
avsedd att bebyggas. Flytt av ledningarna 
bekostas av exploatören.  

Vid en eventuell ledningsflytt av befintliga 
fjärrvärmeledningar bekostas det av 
exploatören. 

Gatukostnader 
Kostnad för åtgärder som sker genom 
exploateringen på allmän plats regleras i 
exploateringsavtalet.  

Kartbild som visar kommande 
fastighetsförändringar med röd markering 

Övriga avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala följande 
kommunala avgifter: bygglovsavgift, avgift för 
nybyggnadskarta, utsättningsavgift och 
marklovsavgift.  
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Fastighet Fastighetsrättsliga 
konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad Intäkt 

Bogesund 1:86 
Kommunägd 

Erhåller cirka 137 m2 av fastigheten 
Skansen 1 som enligt detaljplanen ska 
utgöra allmän plats gata. Se kartbild 
på sidan 26. 

Avstår cirka 3 m2 av fastigheten till 
Skansen 1 som utgör del av byggnad 
som står på fastigheten Skansen 1. Se 
kartbild på sidan 26. 

Marken används idag som gata och 
sköts av kommunen. Detaljplanen 
medger nuvarande användning. 

Fastighetsbildning 

Ersättning för 
allmän plats 

Skansen 1 
Privatägd 

Avstår cirka 137 m2 av fastigheten till 
Bogesund 1:86 som enligt 
detaljplanen ska utgöra allmän plats 
gata. Se kartbild på sidan 26. 

Erhåller cirka 3 m2 av fastigheten 
Bogesund 1:86 som utgör del av  
byggnaden Ansgarsgården. Se kartbild 
på sidan 26. 

Fastigheten används idag för kyrklig 
verksamhet. I detaljplanen medges 
bostad samt centrumändamål.  

Befintlig byggnad på fastigheten 
omfattas av kulturvärdesbestämmelse 
samt rivningsförbud i detaljplanen. 

Ersättning för 
allmän plats 

Skansen 2 
Privatägd 

Idag bedrivs företagsverksamhet inom 
fastigheten. I detaljplanen medges 
bostad samt centrumändamål.  

Befintlig byggnad på fastigheten 
omfattas av kulturvärdesbestämmelse 
samt rivningsförbud i detaljplanen. 
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I arbetet med detaljplanen har medverkande 
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Victoria Oscarsson, mätningsingenjör  
Helene Bergsman, GIS-ingenjör 
Tommy Lind, GIS-ingenjör  
Mats Kindlund, gatuingenjör  
Johan Persson, infrastruktur- och 
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Energi AB 
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